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VOORLOPIGE AGENDA 
 
De burgemeester van Ridderkerk roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een 
openbare vergadering op donderdag 27 februari 2014 om 20.00 uur, ter behandeling van 
onderstaande door het presidium vastgestelde voorlopige agenda. De vergadering wordt gehouden 
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 1 te Ridderkerk.  
Tijdens de raadsvergadering bent u te bereiken via telefoonnummer 0180 – 451 292. 
 
Vanaf 19.30 uur is er in de hal van het gemeentehuis gelegenheid koffie te drinken. 
 
Ridderkerk, 31 januari 2014 
 
De burgemeester voornoemd, 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 
1. 
 

Opening en vaststelling van de agenda 

2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde) 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2013 
 

4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven 
schriftelijke beantwoording (artikel 40 Reglement van orde) en stemming over eventueel 
ingekomen verzoeken om een interpellatie 
 

5. Toekomst sportpark Ridderkerk (raadsvoorstel nr. 348) 
 

6. Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard met welstandscriteria (raadsvoorstel nr. 340) 
 

7. Wmo-verordening gemeente Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel nr. 346) 
 

8. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (raadsvoorstel nr. 345) 
 

9. Aanleg tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats ten behoeve van Verenambacht op Cornelisland 
(raadsvoorstel nr. 347) 
 

10. Verordening winkeltijden Ridderkerk 2014 (raadsvoorstel 343) 
 

11. Normenkader accountantscontrole jaarstukken 2013 (raadsvoorstel nr. 342) 
 

12. Bestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en Slikkerveer (raadsvoorstel nr. 341) 
 

13. Verordening rechtspositie (burger-)raadsleden 2014 (raadsvoorstel nr. 319) 
 

14. Beslissing of de volgende moties zijn afgedaan: 
a. Motie 2012 - 98 inzake instellen overleggroep voor ontwikkeling  Nieuw Reijerwaard 
b. Motie 2013 - 154 inzake busvervoer tussen Ridderkerk en Barendrecht 
c. Motie 2013 - 155 inzake sociale woningvoorraad 
d. Motie 2013 - 156 inzake veiligheid op de vaarwegen 

 



 
 

  
   

 

 
 
15. 

 
 
Nieuwe stemming motie 2014 – 166 inzake begeleiding vrijwilligers bij jeugdhulp 
 

 
 
De stukken liggen van maandag 3 t/m donderdag 27 februari 12.00 uur gedurende kantooruren in 
het gemeentehuis bij de griffie ter inzage. Ook kunt u de stukken downloaden van de 
gemeentelijke website www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. 
 
De vergadering is live (en achteraf) te beluisteren via www.ridderkerk.nl/beluisterderaad 
 
BEZOEK AAN DE RAAD 
Vanaf 19.00 uur geeft een aantal raadsleden een presentatie over hoe de gemeenteraad werkt. 
Om 20.00 uur woont u vervolgens de raadsvergadering bij, of een deel daarvan. U kunt de 
vergadering op elk gewenst moment verlaten. 
Informatie en aanmelden bij de raadsgriffie, tel. nr. 451 790 / g.heijboer@ridderkerk.nl. In totaal 
kunnen zich 10 personen aanmelden. Groepen zijn ook van harte welkom. 
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